JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 4-én tartott
nyilvános képviselő-testületi üléséről.
Helye: A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének (3347 Balaton, Köztársaság
tér 5.) tanácskozó terme.
Napirendi pontok:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett feladatokról
előterjesztő: polgármester
Javaslat Balaton Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának
elfogadására
előterjesztő: polgármester, jegyző
A 2014. évre tervezett feladatok áttekintése, az előkészítéssel kapcsolatos
intézkedések megtétele
előterjesztő: polgármester, jegyző
Javaslat a lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 7/2000.(VIII.29.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésére
előterjesztő: jegyző
Javaslat az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet
módosítására
előterjesztő:jegyző
Javaslat az önkormányzati segélyről szóló önkormányzati rendelet-tervezet
elfogadására
előterjesztő: jegyző
Javaslat a helyi környezet és természet védelméről szóló 5/2008. (XII.15.)
önkormányzati rendelet módosítására
előterjesztő: jegyző
Javaslat a közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló 10/2013. (X.11.)
önkormányzati rendelet módosítására
előterjesztő: jegyző
Javaslat a Balaton-Mikófalva-Bekölce-Borsodszentgyörgy Intézményfenntartó
Mikrotársulás Társulási Megállapodásának módosítására
előterjesztő: jegyző, polgármester
Járási ügysegéd fogadóórájának felülvizsgálata
előterjesztő: polgármester
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi
szabályozásáról szóló 4/2002. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosítására
előterjesztő: polgármester, jegyző
Javaslat az ÉRV Zrt-ben való részesedés megszerzésére
előterjesztő: polgármester
Egyéb ügyek, indítványok
Kérelmek elbírálása (zárt ülést)

Balaton, 2013. december 4.
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Határozat száma
48/2013. (XII.4.)
49/2013. (XII.4.)
50/2013. (XII.4.)
51/2013. (XII.4.)
Rendeletek száma
13/2013. (XII.5.)
14/2013. (XII.5.)
15/2013. (XII.5.)
16/2013. (XII.5.)
17/2013. (XII.5.)
18/2013. (XII.5.)

Tárgya
Balaton Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciójának elfogadásáról
Balaton-Mikófalva-Bekölce-Borsodszentgyörgy
Intézményfenntartó Mikrotársulás Társulási
megállapodásának módosításáról
Járási ügysegéd fogadóórájának felülvizsgálatáról
Az ÉRV Zrt-ben való részesedés megszerzéséről
Tárgya
A lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 7/2000. (VIII.29.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2013. (V.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Az önkormányzati segélyről
A helyi környezet és természet védelméről szóló 5/2008.
(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
A közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló 10/2013.
(X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 4/2002. (IV.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Udzeliné Murányi Enikő
polgármester

Dr. Fógel Henrietta
jegyző
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Készült: Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 4-én tartott
nyilvános üléséről.
Helye: A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének (3347 Balaton, Köztársaság
tér 5.) tanácskozó terme.
Jelen vannak:
Udzeliné Murányi Enikő polgármester
Kormos Ervin képviselő, alpolgármester
Bóta György képviselő
Jurgovics Dénes képviselő
Kós Zsolt képviselő
Pappné Bóta Katalin képviselő
Vass Tiborné képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Fógel Henrietta jegyző
Meghívottak:
Szőkéné Pál Mariann gazdálkodási ügyintéző
Jegyzőkönyvvezető:
Kormosné Kovács Anikó köztisztviselő
Udzeliné Murányi Enikő polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes, felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Kormosné Kovács Anikó
köztisztviselőt. Felkéri a képviselőket a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta a meghívón szereplő
napirendeket.
1. napirendi pont: A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett feladatokról
Udzeliné Murányi Enikő: Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy
önkormányzatunk szeptemberben rendkívüli ÖNHIKI támogatásban részesült hat millió forint
összegben. A Bekölcei időközi választás után az új polgármester rögtön utalt pénzt a
tartozásuk egy részének rendezésére, így a likvid hitelből nem kellett felhasználnunk semmit.
A közmunka programban nyújtott kiemelkedő teljesítményünkért kitüntetést kaptunk a
Belügyminisztériumtól. A kitüntetéssel négy millió forint támogatást is kaptunk. Ismerteti a
részleteket. Az országban 1771 településen gazdálkodnak összesen, ebből 53 település volt
hivatalos a rendezvényre. Heves megyéből kizárólag Átány és Balaton kapott kitüntetést.
Átánytól 1-2 jó példát érdemes is lenne átvennünk.
ÖNHIKI támogatásként jelenleg 3,4 millió forintot kaptunk. Bekölce és Mikófalva is kaptak.
Ebből Bekölcéről 3 milliót, Mikófalváról 1,4 milliót kell még részünkre átadni, ezt várjuk
még.
A Sulyok féle házra az ingyenes használati szerződést megkötöttük, amennyiben lesz rá
anyagi lehetőségünk, megvásároljuk.
Az előző rendkívüli testületi ülésen hozott határozatnak megfelelően beadtuk pályázatunkat a
mikrobusz megvásárlásához.
Kormos Ervin: PEVIK-ről van valamilyen információnk?
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Udzeliné Murányi Enikő: A szerződés nincs felbontva velük, ők a legolcsóbbak. Nonprofit
cég, ebből engedték el a 10%-os rezsicsökkentést, ezért akarják ránk terhelni, de ezt az
összeget az ÖNHIKI-be meg is kaptuk.
Tájékoztatom továbbá a testületet, hogy 600,- Ft +ÁFA/db értékben sikerült vásárolnunk az
óvodának és az iskolának mikulás csomagot. A 65 év felettiek, kb. 250 fő, pedig szaloncukrot
vettünk. Kéri a képviselők segítségét az idősek részére a csomagok kihordásában.
Pappné Bóta Katalin: Köszöni az önkormányzatnak, hogy meg tudta venni a gyerekek részére
a csomagokat. A szülői munkaközösség nem tudott csomagot venni, a bálból nem lett annyi
bevétel, de így, az önkormányzat segítségével, kapnak csomagot a gyerekek.
Udzeliné Murányi Enikő: Pitti Katalin elvállalta a karácsonyi koncertet. Egy egri egyesülettől
kaptunk százezer forint támogatást, valamint a megyétől ötvenezer forint + ÁFA-t, így tudjuk
ezt megoldani. December 21-én l8 órától lesz meghirdetve a koncert. A jegy ára 1.000,- Ft/fő.
2. napirendi pont: Javaslat Balaton Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciójának elfogadására
Udzeliné Murányi Enikő: Felkéri a gazdálkodási ügyintézőt az előterjesztés ismertetésére.
Szőkéné Pál Mariann: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A Munkaügyi Központban
Kecskés Zsuzsanna nagyon pozitívan állt a mezőgazdasági közmunkaprogram terveinkhez. A
jövő évi normatíva alakulása még nem látható. Szeretnénk tovább folytatni a Belvíz és a
START programokat, felkutatni pályázatokat útfelújításra, a települési tulajdonú kisebb
utakra. Kicsi pluszt jelent az Egyház, ezáltal több bevételünk lehet, pl.: busz, étkeztetés.
Udzeliné Murányi Enikő: A megyei fejlesztésekre próbáltuk bevinni a mi terveinket. Az
óvodában a játszótéri játékok nagy részének lebontására köteleztek minket, erre is próbálunk
pályázni, de addig az óvodában játék nem lesz.
Kormos Ervin: A konyha kb. mennyit költ alapanyagokra?
Szőkéné Pál Mariann: A régi 11 millióhoz képest most kb. 7 millió volt a költség.
Udzeliné Murányi Enikő: A tavalyi krumpli idén júliusig kitartott. Az idei krumpliból a
közfoglalkoztatott dolgozók kaptak otthonra. Sok ember dolgozik jelenleg a
közfoglalkoztatásban, többet kapnak, több pénzből élnek, de mégis rettentően sok baj és gond
van velük.
Bóta György: A traktor is érték lesz, főleg ha lenne rajta hótúró. Nagyteljesítményű Stihl
fűrészt is vettünk.
Udzeliné Murányi Enikő: Az értékesebb gépeket egyelőre még nem használjuk.
Javasolja a koncepció elfogadását.
Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra kéri a képviselőket a javaslat
elfogadásával kapcsolatban.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2013.(XII.4.) önkormányzati
határozata Balaton Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának
elfogadásáról.
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepcióját elfogadta.
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3. napirendi pont: A 2014. évre tervezett feladatok áttekintése, az előkészítéssel
kapcsolatos intézkedések megtétele
Udzeliné Murányi Enikő: Gazdálkodás céljából szükségünk lenne földekre, amit
földfelajánlásokból lehetne megoldani a termeléshez, nagyobb mennyiségben. Termelhetnénk
csicsókát, élelmiszerként, étrendkiegészítőként, a szárát kecsketartásnál, disznótartásnál fel
tudnánk használni. Ehhez ólakra, épületekre lenne szükségünk. A kecskének kisebb ól kell,
mint a disznónak, ezt a Sulyok ház végében meg lehetne valósítani. Az ilyen jellegű
eredményeket is díjazzák, anyagi juttatást is adnak rá.
Várja a képviselők ötleteit egyéb gazdálkodási feladatokhoz.
Üzemtelepítésre is lett volna lehetőségünk, már majdnem minden feltétel adott volt, csak a
földterület hiányzott, ezért is fontos lenne földekhez jutni. Már kigyűjtöttük, hogy hol vannak
olyan földterületek, amit meg tudnánk szerezni felajánlás útján, de sajnos egyikünknek sem
volt erre ideje. A képviselők közül kellene erre valakinek ráállni.
4. napirendi pont: Javaslat a lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 7/2000.(VIII.29.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére.
Dr. Fógel Henrietta: Ismerteti az írásos előterjesztésben foglaltakat.
Udzeliné Murányi Enikő: Kéri, hogy aki az írásos előterjesztésben foglaltak alapján a
lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 7/2000. (VIII.29.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezésével egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta.
Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII.5.) önkormányzati
rendelete a lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 7/2000. (VIII.29.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáshoz jutók helyi támogatásáról
szóló 7/2000. (VIII.29.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezte.
5. napirendi pont: Javaslat az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2013. (V.2.)
önkormányzati rendelet módosítására
Dr. Fógel Henrietta: Ismerteti a rendelet módosítás tervezetének lényegét, az írásos
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.
Udzeliné Murányi Enikő: Kéri, hogy aki az írásos előterjesztésben foglaltak alapján a
14/2013.(XII.5.) önkormányzati rendelettel az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2013.
(V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta.
Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.5.) önkormányzati
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2013.(XII.5.) önkormányzati
rendeletet az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról elfogadta.
6. napirendi pont: Javaslat az önkormányzati segélyről szóló önkormányzati rendelettervezet elfogadására
Dr. Fógel Henrietta: Ismerteti a rendelet tervezetet és a hatástanulmányt, az írásos
előterjesztésben foglaltak szerint.
Udzeliné Murányi Enikő: Kéri, hogy aki az írásos előterjesztésben foglaltak alapján az
önkormányzati segélyről szóló 15/2013.(XII.5.) önkormányzati rendelet megalkotásával
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta.
Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.5.) önkormányzati
rendelete az önkormányzati segélyről
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati segélyről szóló
15/2013.(XII.5.) önkormányzati rendeletet megalkotta.
7. napirendi pont: Javaslat a helyi környezet és természet védelméről szóló 5/2008.
(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Dr. Fógel Henrietta: Ismerteti a rendelet módosításának tervezetét az írásos előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően.
Udzeliné Murányi Enikő: Kéri, hogy aki az írásos előterjesztésben foglaltak alapján a
16/2013.(XII.5.) önkormányzati rendelettel a helyi környezet és természet védelméről szóló
5/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta.
Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.5.) önkormányzati
rendelete a helyi környezet és természet védelméről szóló 5/2008. (XII.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2013.(XII.5.) önkormányzati
rendeletet a helyi környezet és természet védelméről szóló 5/2008. (XII.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról elfogadta.
8. napirendi pont: Javaslat a közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló 10/2013.
(X.11.) önkormányzati rendelet módosítására
Dr. Fógel Henrietta: Ismerteti a rendelet módosításának tervezetét az írásos előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően.
Udzeliné Murányi Enikő: Kéri, hogy aki az írásos előterjesztésben foglaltak alapján a
17/2013.(XII.5.) önkormányzati rendelettel a közterület filmforgatás célú hasznosításáról
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szóló 10/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta.
Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.5.) önkormányzati
rendelete a közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló 10/2013. (X.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2013.(XII.5.) önkormányzati
rendeletet a közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló 10/2013. (X.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról elfogadta.

9. napirendi pont: Javaslat a Balaton-Mikófalva-Bekölce-Borsodszentgyörgy
Intézményfenntartó Mikrotársulás Társulási Megállapodásának módosítására
Dr. Fógel Henrietta: Ismerteti az írásos előterjesztésben foglaltakat.
Udzeliné Murányi Enikő: Javasolja társulási megállapodás módosításának elfogadását az
előterjesztésben megfogalmazottak szerint.
Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra kéri a képviselőket a javaslat
elfogadásával kapcsolatban.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2013.(XII.4.) önkormányzati
határozata Balaton-Mikófalva-Bekölce-Borsodszentgyörgy Intézményfenntartó
Mikrotársulás Társulási megállapodásának módosításáról.
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a BalatonMikófalva-Bekölce-Borsodszentgyörgy
Intézményfenntartó
Mikrotársulás
társulási
megállapodásának módosítására vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező tervezetet
megismerte és elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Udzeliné Murányi Enikő polgármester
10. napirendi pont: Járási ügysegéd fogadóórájának felülvizsgálata
Udzeliné Murányi Enikő: Tájékoztatja a képviselő testületet arról, hogy a Heves Megyei
Kormányhivatal Bélapátfalvai Járási Hivatalának ügysegéde minden héten hétfőn másfél óra
időtartamú ügyfélfogadást tart a településen. A Kormányhivatallal kötött megállapodás
értelmében évente egyszer felül kell vizsgálni a települési ügysegéd biztosításának
szükségességét. Az eltelt időszak során egyetlen alkalommal se vette igénybe a lakosság az
ügysegéd segítségét, így nem látszik szükségesnek a heti rendszerességgel megtartott
ügyfélfogadás. Javasolja, hogy amennyiben valamilyen hatósági ügyben szükséges az ügyfél
meghallgatása, abban a konkrét esetben kerüljön sor az ügyfelek helyben történő idézésére.

8

Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra kéri a képviselőket a javaslat
elfogadásával kapcsolatban.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2013.(XII.4.) önkormányzati
határozata járási ügysegéd fogadóórájának felülvizsgálatáról.
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a járási ügysegédi
feladatok ellátásához észrevétele, javaslata, hogy a heti rendszerességgel tartott ügysegédi
ügyfélfogadás helyett az érintett ügyfelek utaztatásának elkerülése érdekében a helyben
történő idézés, a Balatonban történő meghallgatás hatékonyabb lenne.
Határidő: Azonnal
Felelős: Udzeliné Murányi Enikő polgármester
11. napirendi pont: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 4/2002. (IV.18.) önkormányzati
rendelet módosítására
Dr. Fógel Henrietta: Ismerteti a rendelet módosításának tervezetét az írásos előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően.
Udzeliné Murányi Enikő: Kéri, hogy aki az írásos előterjesztésben foglaltak alapján a
18/2013.(XII.5.) önkormányzati rendelettel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 4/2002. (IV.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta.
Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.5.) önkormányzati
rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi
szabályozásáról szóló 4/2002. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18/2013.(XII.5.) önkormányzati
rendeletét, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi
szabályozásáról szóló 4/2002. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról elfogadta.
12. napirendi pont: Javaslat az ÉRV Zrt-ben való részesedés megszerzésére
Udzeliné Murányi Enikő: Kaptunk egy megkeresést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrttől, hogy egy darab tagsági jogot megtestesítő „A” típusú részvény 10.000,- Ft névértéken,
28.500,- Ft vételárért történő megvásárlásával szerezzünk részesedést az ÉRV Zrt-ben. Az
írásos előterjesztés ott van előttetek a határozati javaslattal. A képviselő-testület a 2013.
október 10. napján tartott ülésén a 40/2013. (X.10.) önkormányzati határozattal a döntést
későbbi időpontra halasztotta. Az eltelt idő alatt érdeklődtem más önkormányzatoktól a a
javaslat elfogadásával kapcsolatban. Ennek alapján javasolom, hogy fogadjuk el a határozati
javaslatot.
Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot és a következő
határozatot hozta.
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2013. (XII.4.)
önkormányzati határozata az ÉRV Zrt-ben való részesedés megszerzéséről
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi ki az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-ben való részesedés megszerzésére egy darab
tagsági jogot megtestesítő „A” típusú részvény megvásárlásával a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-től 10.000,- Ft névértéken, 28.500,- Ft vételáron.
Az üzemeltetési szerződés bármely okból történő megszűnése esetére az Önkormányzat
vételi/visszavásárlási jogot engedményez a Magyar Állam részére megszerzéskori értéken.
Az önkormányzat vállalja, hogy az ÉRV Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés hatálya alatt
részvényét semmilyen jogcímen nem idegeníti el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi, és a vételi/visszavásárlási
jogot alapító szerződés megkötésére. A Képviselő-testület a vételár fedezetét a
költségvetéséből biztosítja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Polgármester
13. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok
Pappné Bóta Katalin: Szeretettel meghívja az iskolába a karácsonyi színdarabra a
képviselőtársait, a polgármestert és a jegyzőt.
Udzeliné Murányi Enikő: Ismerteti a karácsonyi vásár tervezett programját.
Kormos Ervin: Szeretné megismertetni a Filmklubot a faluval. Egerben két havonta van, a
mikrobuszt igénybe szeretné venni erre a célra, hogy a faluból akinek kedve van, mehessen.
Nagyon érdekes témák vannak, előadókkal. Pl.: A föld fenntartó képessége, víz, energia, stb.
Udzeliné Murányi Enikő: Tájékoztatást ad a közmunka programról.
Egyéb kérdés, indítvány nem érkezett, a polgármester az ülést bezárta.
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